
Uchwała nr  XXXIX/439/2005
Rady  Gminy  Świdnica
z dnia  30 czerwca 2005 r.                               projekt II

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 rok.

Na podstawie  art.  18  ust.  2   pkt  4  ustawy z  dnia  8  marca  1990 r.   o   samorządzie
gminnym  /Dz.U. z 2001 r.  Nr 142,  poz. 1591 z późn. zm./,  art.  124 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z
dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych  /Dz.U. z 2003 r. Nr  15, poz. 148  z późn. zm./
u c h w a l a  s i ę,  co następuje:

          §1.  Zwiększa się dochody budżetowe o  kwotę                   543.885 zł
w:

Dziale 600 – TRANSPORT  I  ŁĄCZNOŚĆ                                                                 4.915 zł

rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne                                                                            4.915 zł

§ 0690 – wpływy z różnych opłat          4.915 zł

Dziale 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA                                                             650 zł  

rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                          650 zł  

§ 0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 
przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 650 zł  

Dziale 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH
                      I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH 
                      OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE
                        Z ICH POBOREM                                                                                138. 320 zł  

rozdz. 75618 -  Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu
terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                 138.320 zł 
  
§ 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych
               ustaw                                                                                                               138.320 zł  

    Dziale 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                             400.000 zł  

rozdz. 80104 – Przedszkola                                                                                             400.000 zł

§ 6330 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 
    na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin              400.000 zł

§2. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę                    404.915 zł
w:        



Dziale 600 – TRANSPORT  I  ŁĄCZNOŚĆ                                                                 4.915 zł

rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne                                                                            4.915 zł

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów          4.915 zł

Dziale 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                             400.000 zł

rozdz. 80104 – Przedszkola                                                                                            400.000 zł

§ 6260 – dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie
    kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora

                finansów publicznych       400.000 zł

§3. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę                1.532.876 zł
w:        

Dziale 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO                                                      1.382.359 zł

rozdz. 01036 – Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój
   obszarów wiejskich                                                                            1.382.359 zł  

§ 6058 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                              923.677 zł
§ 6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                              458.682 zł

Dziale 750 – ADMINISTRACJA  PUBLICZNA                                                             517 zł
 
rozdz. 75095 – Pozostała działalność                                                                                   517 zł

§ 4430 – różne opłaty i składki             517 zł

    Dziale 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                             150.000 zł  

rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe                                                                                150.000 zł

§ 4270 – zakup usług remontowych        150.000 zł

§4. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę                         1.947.987 zł
w:      
  
Dziale 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO                                                      1.382.359 zł

rozdz. 01036 – Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój
   obszarów wiejskich                                                                            1.382.359 zł  

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                            1.382.359 zł



Dziale 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                        26.375 zł

rozdz. 75023 –  Urzędy gmin                                                                                          26.375 zł

§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                               26.375 zł

Dziale 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                             539.253 zł

rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe                                                                                538.736 zł

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                538.736 zł

rozdz. 80105 – Przedszkola specjalne                                                                                          517 zł  

§ 2310 – dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 
realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu teryt.      517 zł

§5. Deficyt budżetu w kwocie 276.141 zł zostanie sfinansowany kredytem bankowym.
 
§6. Zmniejsza się przychody budżetu gminy (§ 952) z tytułu pożyczek i kredytów o kwotę

2.500.000 zł. Zwiększa się przychody z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych (§ 931)
o kwotę 2.500.000 zł na realizację wydatków inwestycyjnych.         

§7.  W uchwale nr XXXIII/380/2005 Rady Gminy Świdnica z dnia 27 stycznia 2005 r. w
sprawie budżetu gminy na 2005 rok załączniki nr 9, nr 14 i nr 18 otrzymują brzmienie zgodnie z
załącznikami nr 1, nr 2 i nr 3 do niniejszej uchwały.

§8.  W uchwale nr XXXVII/427/2005 Rady Gminy Świdnica z dnia 25 maja 2005 r. w
sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 rok § 5 otrzymuje brzmienie: „Deficyt budżetu w kwocie
112.390 zł zostanie sfinansowany wolnymi środkami z lat ubiegłych w wysokości 112.390 zł.”

§9. W uchwale nr XXXVIII/437/2005 Rady Gminy Świdnica z dnia 6 czerwca 2005 r. w
sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 rok skreśla się § 2, natomiast § 3 otrzymuje brzmienie:
„Deficyt budżetu w kwocie 923.677 zł zostanie sfinansowany wolnymi środkami z lat ubiegłych
w wysokości 23.644 zł oraz kredytami i pożyczkami w wysokości 900.033 zł.”
 

§10.  Budżet po zmianach wynosić będzie:

- dochody                                                                                                                33.539.786 zł
- wydatki                                                                                                                 37.749.398 zł
- deficyt  4.209.612 zł

§11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świdnica.

§12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Wiesław Malisz



Uzasadnienie
do uchwały nr XXXIX/439/2005

Rady  Gminy  Świdnica
z dnia  30 czerwca 2005 r.         

w sprawie zmiany  budżetu gminy na 2005 rok.

Zgodnie z przepisami przytoczonymi na wstępie uchwały do budżetu gminy na 2005 r.
wprowadzono następujące  zmiany:

1. Zgodnie  z  wymogami  klasyfikacji  budżetowej  przesunięto  dochody z  tytułu  zajęcia  pasa
drogowego z § 0970 – wpływy z różnych dochodów do § 0690 – wpływy z różnych opłat.

2. Zwiększono plan dochodów o 650 zł w dz.700, rozdz.70005 z tytułu przekształcenia prawa
użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności. 

3. Zwiększono plan  dochodów o  kwotę  138.320 zł  w  dz.  756,  rozdz.  75618  na  podstawie
wydanych decyzji dotyczących renty planistycznej.

4. Zgodnie  z  wymogami  klasyfikacji  budżetowej  przesunięto  dochody  z  tytułu  kontraktu
wojewódzkiego  z  § 6260  –  dotacje  otrzymane  z  funduszy  celowych  na  finansowanie
inwestycji  i  zakupów  inwestycyjnych do  §  6330  –  dotacje  celowe  otrzymane  z  budżetu
państwa.

5. Zgodnie z regulaminem Sektorowego Programu Operacyjnego (SPO) gmina zobowiązana jest
sfinansować zadania związane z odnową wsi w 100 %. W związku z powyższym zmieniono
klasyfikację wydatków w dz. 010, rozdz. 01036 z paragrafów 6058 i 6059 na paragraf 6050.

6. Zwiększono plan wydatków w dz. 750, rozdz. 75023 o kwotę 26.375 zł z przeznaczeniem na
zakupy inwestycyjne – spłaty rat za zakup samochodu.

7. Zmniejszono plan wydatków w dz. 750, rozdz. 75095 o 517 zł na składkę na Związek Gmin
Wiejskich. 

8. W  dz.  801,  rozdz.  80101 wydatki  w  kwocie  538.736  zł  przeznaczono  na  zadanie
inwestycyjne pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Pszennie”, w tym 150.000 zł
zostało przeniesione z kwoty przeznaczonej na remont Szkoły Podstawowej w Pszennie –
wymiana okien. 

9. Zwiększono plan wydatków w dz. 801, rozdz. 80105 o 517 zł na dotacje na utrzymanie dzieci
niepełnosprawnych z terenu gminy w przedszkolu specjalnym. 

10. Zaktualizowano załączniki nr 9, nr 14, nr18  do uchwały budżetowej.

Projekt nie budzi zastrzeżeń: Katarzyna Kwiatkowska

Projekt uchwały został rozpatrzony przez
Komisję Budżetu i Finansów
na posiedzeniu w dniu 28.06.2005
Komisja wydała opinię pozytywną

Skarbnik Gminy Anna Szymkiewicz

Sporządziła: Agnieszka Pańczak


